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 שרך ביצות
 ביצההעלולה לארוב בכל חוויה לא נעימה 

 מאת ערן אבירם
 

שרכי ביצות הם זן של צמח טורף שנוטה לצמוח 
הם נוטים לתפוס חיות . בעיקר ביצות, רקבוןבאזורי 
  .אך קבוצות גדולות עטות גם על דמויי אדם, קטנות

אך , בדומה לרוב היצורים הצמחיים, הם חסרי תבונה
מתאגדים , נמשכים מטבעם למקורות חום ותנועה

לאחר שהיצור . סביבם במהירות ומכשילים אותם
תזונתי הופכת גופתו למצע , (נהרג, כלומר)מפסיק לנוע 

. עבור קבוצת הצמחיםעשיר 

הם . ניתן למצוא שרכי ביצות גם בסביבות מבוך
בעיקר באולמות גבוהים , נוהגים להתאסף על התקרה

לרוב הם נותרים במקומם ללא ניע . או בקצה מסדרונות
או שהם מבחינים בתנועה , עד אשר מוטל עליהם אור

.  בקרבתם

הקוצים . והגים גם לגדול מתחת למיםשרכי ביצות נ
ואינם סובלים נחשבים נשקים חודרים ולכן שלהם 

, עם זאת. עקב התקפה בסביבה מימית ממחסרים
של מפיץ  הענן המבאיש .כוחותיהם שונים במקצת

וההפרשה , הסתרה קבועה סביבוהצחנה גורם גם ל
, הביצות אינה מקשה על תנועה של שרך הדביקה

להתקפות למי שעובר  -2ובמקום זאת כופה מחסר 
. עד לסוף תורו הבא של השרך, במשבצת נגועה

 אודות שרך הביצות

 .הצלחה בבדיקת טבע חושפת את הפרטים הבאים
הביצות הראשון היה  האגדה מספרת ששרך :15ק "ד

, עוצמהמת רב -צמח חסר ייחוד שניזון על גופתו של אל
נגע הצלמוות התפשט דרך . שחוסל בידי הרפתקנים

 .והפך אותו לצמח קטלני ורודף דם, שורשיו

 

 

 

 3מתגושש דרגה  ביצות דביקשרך 
 נ"נק 150 (צמח)מונפש טבעי קטן 

 ראיית חושך; +3תפיסה  חושים +5 יוזמה
 23 מדמם; 46 פ"נק

 17 רצון, 17 תגובה, 18 קשיחות; 18 ש"דרג
 (הליכת ביצה) 5טיפוס , 5 מהירות

 (לפי רצון; רגילה) קוצים משוננים 

והמטרה סובלת , נזק 4+  10ק1; ש"נגד דרג+ 10 
 (. הצלה לסיום) 3מנזק מתמשך 

 הפרשה דביקה 

הוא , כאשר שרך הביצות הדביק מבצע פעולת תנועה 
. מותיר רפש דביק בכל משבצת בה הוא עובר

המשבצת נחשבת לתוואי שטח קשה עד לסוף תורו 
 .הבא של שרך הביצות הדביק

  חסר נטייה נטייה
 +(3) 13 חכמ +(2) 12 זרז +(5) 18 כוח

 (-4) 1 כרז (-4) 1 תבנ +(3) 14 חוסן
 

כמו , שרך הביצות נע במסלולים מזוגזגים :הטקטיק
דמויות שלא להעריך נכונה הדבר עלול להוביל . שיכור

הוא מונע מתוך , למעשהשכן , את הסכנה שבו
  .עם שרכים אחריםבתיאום לפעול  נקטיאינסט

עליהם את ומקשה את האויבים מעכב שרך ביצות דביק 
.  הפרשה הדביקההתנועה עם ה

 התקלות לדוגמא

אך לרוב , שרכי ביצות אינם פועלים מתוך תבונה
מוצאים אותם בקרב יצורים חסרי דעת אחרים שאינם 

לאחר שהללו התאגדו , מהווים זה את ארוחתו של זה
 .מתוך אינסטינקט

 (נ"נק 750) 3התקלות דרגה 

 2  (3מתגושש דרגה )שרכי ביצות דביקים 

  (3רכז דרגה )שרך ביצות מפיץ צחנה 

 (3בריון עלית דרגה )לי עכור 'ג 

 

 3רכז דרגה  ביצות מפיץ צחנהשרך 
 נ"נק 150 (צמח)מונפש טבעי קטן 

 ראיית חושך; +3תפיסה  חושים +6 יוזמה
כל יצור שאיננו צמח אשר ; 1הילה  (רעל)ענן מבאיש 

עד  נעשה הלום, מתחיל את תורו בהילה או נכנס אליה
 .תחילת תורו הבא

 23 מדמם; 46 פ"נק
 17 רצון, 19 תגובה, 17 קשיחות; 21 ש"דרג

 (הליכת ביצה) 5טיפוס  ,5 מהירות
 רעל* ( לפי רצון; רגילה) קוצים רעילים 

 .נזק רעל 5וגם , נזק 3+  6ק1; ש"נגד דרג+ 8 
 רעל* ( לפי רצון; רגילה) קנוקנת קוצנית

 .נזק רעל 3+  6ק1; נגד תגובה+ 10

 רעל * ( רענון; משנית) ענן צחנה 

, נזק רעל 3+  6ק2; נגד קשיחות+ 9; 1קרוב פרץ  
ונעשית חלשה  5והמטרה סובלת מנזק רעל מתמשך 

 (.הצלה לסיום שני המצבים)
  חסר נטייה נטייה

 +(3) 13 חכמ +(4) 17 זרז +(1) 10 כוח
 (-4) 1 כרז (-4) 1 תבנ +(3) 14 חוסן
 

מתחיל את הקרב מפיץ הצחנה שרך ה :טקטיקה
ואז מתקרב במטרה להפיץ , קנוקנת קוצניתבהתקפות 

בעזרתם של שרכי . ענן הצחנהואת  הענן המבאישאת 
 .האויבים מתקשים להתרחק ממנו, ביצות דביקים

 


